Alytaus apygardos Nr. 30 rinkimų komisijos
informacinis leidinys

Vytautas
Bakas
Save išsikėlęs
kandidatas į LR Seimą

MIELI ALYTIŠKIAI,
Siekiu Seimo nario mandato Alytaus rinkimų apygardoje, nes noriu užbaigti
pradėtus darbus skaidrinant ir stiprinant valstybę, kuriant aplinką, kurioje žmogus
jaustųsi oriai ir saugiai.
Visuomenės interesas, sąžiningumas, atsakomybė turi būti svarbiau už siaurus
grupinius interesus, postus ar asmeninę naudą.
Pagrindiniai siūlymai:
1. Nusikalsti turi neapsimokėti. Bausmės turi būti atgrasančios, o atsakomybė –
neišvengiama. Politikų, pareigūnų iš korupcinių nusikaltimų gautas turtas turi
būti paimtas visuomenės poreikiams.
2. Seimas turi ne tik leisti įstatymus, bet ir prižiūrėti, kaip jie veikia. Parlamentinei
kontrolei būtina skirti ne mažiau kaip pusę Seimo darbotvarkės.
3. Piliečiai dalyvauja priimant sprendimus. Turėtų būti įteisinti piliečių renkami
seniūnai, savivaldybių tarybos renkamos mišriu būdu.
4. Švietimas, sveikatos apsauga, kultūra ir kitos viešosios paslaugos žmonėms
turi būti prieinamos ir kokybiškos.
5. Visuomenės atstovų dalyvavimas vykdant teisingumą. Įvedamas tarėjų institutas,
ypatingas bylas nagrinėja prisiekusių jų teismas. Piliečiams suteikta teisė su
kolektyviniais ieškiniais kreiptis į teismą ginant viešą jį interesą.
6. Bylas dėl politinės korupcijos, didelę žalą valstybei turi tirti ypatingo prokuroro
statusą įgiję asmenys. Generalinis prokuroras turi kasmet atsiskaityti Seimui ir
visuomenei. Viešai skelbiami sprendimai, kuriais atsisakoma ginti viešąjį interesą,
tirti korupcinius ir kitus sunkius nusikaltimus.
7. Lėšos, skirtos COVID 19 sukeltoms pasekmėms mažinti, turi skaidriai pasiekti
savivaldą ir žmones.
8. Verslo projektai, kurie kelia riziką gamtai ir žmonių sveikatai, privalo būti aptariami ir derinami su savivalda ir bendruomene.
Patikėkite man savo balsą rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą.
Pagarbiai
Vytautas Bakas
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Kęstutis
Bernatavičius
Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio
kandidatas į LR Seimą

Gyvename įvairių pasikeitimų laikotarpiu. Mes, liberalai, iššūkius keičiame naujomis galimybėmis, kurios kiekvienam leis kurti, mokytis, užsidirbti bei pilnavertiškai
gyventi.
Laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui!
Dirbantis žmogus ir verslas – šalies augimo pagrindas, todėl, mažindami GPM
ir PVM, suvienodindami NPD su MMA bei peržiūrėdami kitus mokesčius, sieksime
adekvataus ir sąžiningo atlygio už darbą.
Sveika sveikatos apsauga!
Kursime inovatyvią, mokslu grįstą sveikatos apsaugos sistemą. Užtikrinsime
aukščiausios kokybės paslaugas, kurios būtų suteikiamos laiku ir artimiausioje
vietoje. Didindami ﬁnansavimą pirminei sveikatos grandžiai bei psichikos pagalbai,
aktyviai užsiimsime ligų prevencija. Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus.
Ugdykime laisvei pasirengusį žmogų!
Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime
mokyklų vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus rezultatus, o būdus
ir metodiką paliksime nuspręsti mokyklos bendruomenei. Suprantame, kad pedagogai – sėkmingo švietimo pagrindas, todėl sieksime, kad pedagogo atlyginimas būtų
ne mažesnis nei 1,5 vidutinio šalies atlyginimo.
Išmani, tvari, žalia Lietuva!
Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl pasitelkę mokslą bei verslą iki 2025
m. sukursime 50 000 naujų darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje.
Užtikrinsime profesionales ir kokybiškas valstybės paslaugas, kurios būtų išmanios,
patogios ir sąveikaujančios tarpusavyje.
Garantuotos Žmogaus laisvės – tvirta valstybė!
Lietuvoje turi būti vietos kiekvienam, todėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms
ir žmonių požiūrių įvairovei. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės ir valstybės
nacionalinio saugumo balansui.
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Alma
Golcienė
Lietuvos socialdemokratų
darbo partijos
kandidatė į LR Seimą

Niekada nesutiksiu su teiginiu, jog „gyvenimas Lietuvoje pats blogiausias
lyginant su visu likusiu pasauliu“. Tiek savo profesiniame darbe, tiek asmeniniame
gyvenime iš arti susiduriu su socialinio pobūdžio problemomis. Lietuvoje jau seniai
galėjome jų neturėti, tačiau nuo Nepriklausomybės pradžios veikusi korupcija ir
suinteresuotų grupių veikla nulėmė šiandienines socialines žaizdas. Mes galėjome
gyventi neįtikėtinai gerai, tačiau šiandien turime tokias pasekmes, kurioms turi ateiti
pabaiga:
• liūdna matant vaikus, kurie jaučia gėdą ir patiria patyčias dėl skurdo, nes jų tėvai
neišgali aprūpinti vaikų būtinomis reikmėmis ar neturi galimybių išleisti jų siekti
aukštojo mokslo;
• skaudu žiūrėti į nusidriekusias eiles prie Maisto banko dalijamų maisto davinių;
• širdį veria, kai matau, jog dėl nedarbo, skurdo ir priklausomybių užburto rato
neišsivaduoja tėvai, iš kurių paimami vaikai;
• piktina tai, jog pedagogai, psichologai, socialiniai darbuotojai gauna neadekvatų
darbo užmokestį;
• liūdina nepakankamas valstybės požiūris į visuomenės psichinę ir emocinę sveikatą, nes nemažėja nepilnamečių priklausomybių nuo psichiką veikiančių medžiagų, stresas ir depresija tampa nuolatiniu gyvenimo palydovu, o savižudybių
skaičiumi mes vis dar gėdingoje pozicijoje;
• apmaudu, jog vis dar turime perpildytas klases mokyklose, mokiniai patiria per
didelį mokymosi krūvį; praktikoje tenka susidurti su išsakytomis žmonių mintimis,
jog jie apgailestauja, jog mokykloje taip ir negavo žinių apie gyvenimo kūrimą
(šeimos santykių, vaikų auginimo, santykių su kitais palaikymo).
Aš nežadu, jog imsiu ir padarysiu visur tvarką, aš prižadu, kad imsiuosi atsakomybės ir ginsiu socialinį teisingumą.
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Saulius
Janulevičius
Partijos LIETUVA – VISŲ
kandidatas į LR Seimą

2020-aisiais sukako trisdešimt metų po Nepriklausomybės atkūrimo. Istorijoje
šis trisdešimtmetis bus pavadintas neišpildytų lūkesčių metais, kai vietoje socialinės
rinkos ekonomikos sukūrėme oligarchinį kapitalizmą.
Svarbiausi mūsų siekiai yra teisinga, sveika ir išsilavinusi, auganti ir inovatyvi
Lietuva.
Piliečiai suteikia mandatą visoms valdžioms Lietuvoje. Piliečiai turi turėti teisę
savo mandatą valdžiai atšaukti. Įtvirtinsime Seimo atšaukimo mechanizmą per referendumą.
Atliksime visų politikų ir valdžios pareigūnų privilegijų reviziją. Padoriai valdžiai
nereikia privilegijų.
Gerovė prasideda nuo teisės į darbą ir teisės į sąžiningą darbo užmokestį. Vienas
uždavinių bus stabdyti augantį nedarbą, nes jis beveik du kartus didesnis nei Europos Sąjungoje (ES).
2024 metais vidutinis darbo užmokestis turi pasiekti 80 proc. ES vidutinio atlyginimo, kai dabar jis sudaro tik 59 proc. vidurkio. Tai būtų pirmasis emigracijos stabdis.
Beveik 670 tūkstančių pensininkų turi teisę į orią senatvę. Išlaidos pensijoms turi
augti nuo 7 iki 10 proc. nuo BVP ir pasiekti 80 proc. ES išlaidų vidurkį.
Didesnei pajamų lygybei reikia sutarti dėl tikrų progresinių pajamų mokesčių, o
ne tenkintis jų imitacija.
Vaikams ir jaunimui - lygios galimybės ne tik siekti, bet ir įgyti visų lygių išsilavinimą.
Skirtys tarp Lietuvos regionų yra per didelės. Ne tik Vilnius nusipelnė gyventi gerai.
Mes, įvairių profesijų nepartiniai, Lietuvai pasirengę sugrąžinti atsakingą valdžią
ir padorią politiką. Mūsų politika bus ne su oligarchiniu veidu, o politika su žmogišku
veidu. Arba politika žmonių ir žmonėms. Partija LIETUVA – VISŲ yra geriausias Jūsų
pasirinkimas.
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Povilas
Labukas
Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijos
kandidatas į LR Seimą

Septyni iššūkiai, kuriuos įveikus, augtų pasitikėjimas, padėsiantis kurti stiprią ir
laisvą Valstybę:
Šlubuojanti demokratija ir chaotiškas viešasis valdymas. Svarbiausi darbai –
lėtesnė ir kokybiškesnė teisėkūra, prestižo dirbti Valstybei grąžinimas, viešųjų paslaugų skaitmenizavimas ir duomenų atvėrimas.
Galimybių nelygybė ir skirtingos starto pozicijos mūsų vaikams. Svarbiausi
darbai – „Tūkstantmečio gimnazijų“ programa, pedagogo ateities paketas, antro
šanso programa.
Nesubalansuota sveikatos apsaugos sistema. Svarbiausi darbai – šeimos
gydytojų savarankiškumo stiprinimas, kritinių ligų proﬁlaktika ir ankstyva diagnostika,
rajoninių ligoninių perproﬁliavimas.
Išsikvėpęs ekonominis modelis. Svarbiausi darbai – koncentruoti ištekliai prioritetinėse ekonomikos srityse, įsteigtas Lietuvos strateginių investicijų fondas, Lietuva –
bio ir sveikatos technologijų centras.
Augantis nedarbas, gilėjanti socialinė atskirtis ir demograﬁnė žiema. Svarbiausi darbai – užtikrintas pensijų augimas ir sistemos stabilumas, galimybių šeimai
paketas, sidabrinės kartos įgalinimas, neįgaliųjų padėties gerinimas.
Grėsmės valstybingumui. Svarbiausi darbai – Lietuvos elektros tinklų sinchronizavimas su kontinentinės Europos tinklais, absoliuti Astravo AE blokada, NATO
strategija mūsų regionui, Šaulių sąjungos stiprinimas, kova su dezinformacija, informacinėmis atakomis.
Neatsakinga ir aplinkai žalinga veikla. Svarbiausi darbai – aplinkos apsaugos
politikos formavimo ir analitinių kompetencijų stiprinimas, nacionalinis susitarimas
dėl miškų politikos, perėjimas prie žiedinės ekonomikos.
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Aldona
Marcinkevičienė
NACIONALINIS
SUSIVIENIJIMAS

Nacionalinio susivienijimo
kandidatė į LR Seimą

Lietuva tapo sparčiausiai pasaulyje nykstančia šalimi. Šalies valdžia tarnauja
ne savo krašto piliečiams, bet vykdo svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai
prieštarauja gyvybiniams gyventojų interesams. Mūsų šūkis Pakelk galvą, lietuvi –
atsiimk valstybę! yra kvietimas visiems Lietuvos piliečiams susigrąžinti iš jų atimtą
teisę patiems spręsti savo likimą ir vėl tapti savo valstybės šeimininkais. Sieksime
esminių permainų, kad Lietuva taptų visiems piliečiams teisinga ir jiems tarnaujančia
valstybe.
Mano programinės nuostatos:
Rinkimų sistemos pertvarka – kelias demokratijos ir piliečių valdymo link.
Visa savivaldos valdžia – orių ir laisvų žmonių bendruomenėms.
Atkurti tautos suverenitetą – panaikinti virš piliečių renkamos valdžios iškilusį ir
niekam neatskaitingą Konstitucinį Teismą.
Atverti teismus visuomenei per tarėjų ir prisiekusiųjų institucijas.
Sustabdyti nepagrįstą vaikų atiminėjimą iš šeimų.
Viešasis sektorius – be parazituojančių biudžetinių įstaigų ir teisinga atlyginimų
sistema.
Skirstant lėšas pirmenybė ne stambiesiems žemvaldžiams, o šeimos ūkiams ir
kaimo bendruomenėms.
Atkurti mokytojo autoritetą, mokymas visose mokyklose – tik valstybine kalba.
Apygardos rinkėjams įsipareigoju:
• spartinti kelio Alytus–Kaunas rekonstrukcijos darbus;
• plėsti pramoninę miesto zoną arba sukurti LEZ, pritraukiant investuotojus, galinčius
pasiūlyti naujas, saugias ir gerai apmokamas darbo vietas,
• inicijuoti Hospiso sukūrimą;
• įveiklinti esančias Nemuno prieplaukas;
Esu alytiškė, jaučiu savo miesto, šalies pulsą ir pasiruošusi dirbti, panaudodama
savo žinias, gebėjimus bei patyrimą.
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Raimundas
Markauskas
Darbo partijos
kandidatas į LR Seimą

Mes, Darbo partija, turime aiškią viziją ir konkrečius sprendimus, kurie padės
Lietuvai pakilti į patraukliausių pasaulio valstybių penketuką.
Svarbiausi mūsų prioritetai – valstybės valdymo skaidrumas, ekonomikos augimas,
užtikrinant geriausias įmanomas sąlygas Lietuvos gamintojams, ir naujų darbo vietų
kūrimas.
Turime konkrečius veiksmų planus ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame
Lietuvos žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas, vidutinis atlyginimas –
1289 eurų į rankas, vidutinė pensija – 770 eurų, 200 000 naujai sukurtų darbo vietų.
Siekdami socialinio teisingumo, subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą.
Sudarysime palankesnes mokestines sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti. Jau kadencijos pradžioje stengsimės sumažinti mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems.
Sukursime švietimo sistemą, kuri sudarytų galimybę mokytis ir tobulėti visą
gyvenimą. Sveikatos apsaugos sistemą nukreipsime į ligų prevenciją, o ne gydymą.
Remsime kūrybą, todėl į kultūros politikos formavimą įtrauksime menininkus ir asocijuotas kultūros struktūras.
Esu parengęs konkretų veiksmų planą, kurio imsiuosi atstovaudamas Alytaus
miesto interesus Seime:
• Inicijuosiu Alytaus miesto ir rajono sujungimo projektą, kurio dėka sumažės biurokratinė našta, sustiprės švietimas, susiformuos bendra infrastruktūra leidžianti
vykdyti bendrus projektus.
• Kartu su Darbo partija parengsiu įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių
seniūno rinkimų tvarką ir jų valdomą savarankišką biudžetą.
• Regioninės politikos srityje vadovausiuosi principu „iš apačios į viršų“, kad problemų
identiﬁkavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių.
• Sieksiu, kad svarbiausi savivaldos klausimai būtų sprendžiami prieš tai atlikus
gyventojų apklausą.
Raimundas Markauskas
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Julius
Sabatauskas
Lietuvos socialdemokratų
partijos kandidatas
į LR Seimą

Valstybės atsakomybė – gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną žmogų.
• Kainos auga greičiau nei pajamos. Mažinsime mokesčius mažiau uždirbantiems.
Kursime daugiau, geriau apmokamų darbo vietų. Minimalus atlyginimas turi siekti
60 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
• Mokesčių našta netolygi. Labiau apmokestinsime daugiausiai uždirbančius, kapitalą,
turtą. PVM maisto produktams mažinsime iki 9 proc.
• Kas ketvirtas senjoras skursta. Įvesime nacionalinę pensiją ir vienišo asmens
priedą prie pensijos. Neilginsime pensinio amžiaus. Ori senatvės pensija – 60 proc.
buvusios algos.
• Skursta kas trečias vaikas. Didinsime vaiko pinigus iki 100 eurų. 40 eurų iš jų –
būreliams, 60 eurų – vaiko poreikiams. Padengsime dvi savaites vaikų stovyklose.
• Trūksta vietų darželiuose – steigsime naujus, kad į juos patektų kiekvienas. Mokiniams iki 5 klasės – nemokamas maitinimas.
• Būstas bus prieinamas kiekvienam. Šeimoms kompensuosime dalį pirmo būsto
paskolos palūkanų arba dalį pradinės įmokos.
• Kas ketvirtas susirgęs žmogus dėl didelių eilių nesikreipia į medikus. Užtikrinsime
patekimą pas šeimos gydytojus visiems ne ilgiau nei per 5 dienas.
• Gydytojus išlaisvinsime iš biurokratijos – visas dėmesys bus skirtas pacientui.
• Panaikinsime kompensuojamų vaistų priemokas senjorams.
• Investuosime į valstybės ateitį. Ženkliai pakelsime mokytojų, dėstytojų, kultūros,
medicinos ir socialinių darbuotojų atlyginimus.
• Komerciniai bankai neskolina smulkiam ir vidutiniam verslui – įsteigsime valstybinį
plėtros banką.
• Valdžia atsiskaitys, kaip ir kur išleidžia pinigus – duomenys taps vieši ir patogiai
prieinami visiems.
• Liko 10 metų, kad būtų sustabdyta klimato kaita. Didinsime miškų plotą kasmet
po 1 proc., mažinsime taršą, investuosime į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią
energiją, tvarų žemės ūkį.
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Romualdas
Šapaitis
Lietuvos žaliųjų partijos
kandidatas į LR Seimą

Metas Lietuvai sužaliuoti!
Lietuva subrendo švariai aplinkai ir švariai politikai. Žmogaus, ekonomikos ir
gamtos interesų darnos užtikrinimas – štai kas turi būti dėmesio centre priimant
politinius sprendimus.
Esame #TikraiŽali, pasiruošę veikti čia ir dabar.
Vizija – žaliuojanti, klestinti ir kiekvienam teisinga Lietuva.
Prioritetai:
• Gerovės ekonomika ir socialinis teisingumas
• Atsinaujinanti energetika ir stipri aplinkos apsauga
• Visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos
• Kokybiška švietimo sistema
• Tolerancija ir pagarba
Tikslai:
• Minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimas iki 1000 Eur. Neapmokestinamojo
pajamų dydžio (NPD) sulyginimas su MMA. Greitesnis senatvės pensijos indeksavimas – pensijos negali būti mažesnės nei MMA
• Įkūrusių pirmąjį verslą atleidimas nuo pelno mokesčio pirmus 3 metus
• Būsto kredito palūkanų padengimas šeimoms, auginančioms vaikus
• Iki 2040 m. elektros ir šilumos gamyboje 100 proc. perėjimas prie atsinaujinančios
energijos (saulės, vėjo, biomasės, kt.)
• Mokesčio už atliekų tvarkymą taikymas ne pagal būsto plotą, o pagal faktiškai
šalinamą atliekų kiekį. Sąlygos masiniam atliekų rūšiavimui, kuris atpigins atliekų
tvarkymo mokestį gyventojui
• 0 % PVM tarifas elektromobiliams, 9 % PVM – hibridiniams automobiliams
• Nacionalinė miškų strategija, įtvirtinanti miškingumo didinimą ir tvarų miškų ūkio
valdymą
• Didesni įgaliojimai aplinkos apsaugos pareigūnams, didesnis ﬁnansavimas jų darbo
užmokesčiams bei efektyviam darbui būtinai įrangai
• Mobilių šeimos gydytojų kabinetų, kurie didintų sveikatos paslaugų prieinamumą
kaimo gyventojams, kūrimas
• Investicijos į mokytojus ir mokslininkus, o ne vien infrastruktūrą. Iki 2024 m.
ﬁnansavimas moksliniams tyrimams bei inovacijoms turi siekti 3 proc. BVP
Kaip tai pasieksime, rasite www.lzp.lt
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Robertas
Šarknickas
Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos
kandidatas į LR Seimą

Tau. Šeimai. Lietuvai. Alytui.
Lietuvos valstiečių ir žalių jų są junga ir aš, jos narys Robertas Šarknickas,
žengiame valstiečių liaudininkų pėdomis ir tęsiame šimtmetį skaičiuojančią
valstybės ir Tautos išsaugojimo bei stiprinimo politiką.
Po 2016 m. Seimo rinkimų mūsų pradėti sisteminiai pokyčiai duoda rezultatų,
auga žmonių pajamos, valstybės valdymas darosi efektyvesnis. Lietuva kitoms
valstybėms tapo pavyzdžiu, kaip sėkmingai gali būti įveikiama pirmoji COVID-19
banga. Visa tai rodo, kad suprantame šalies problemas, siūlome tinkamus sprendimus,
nebijome prisiimti atsakomybės.
Visomis išgalėmis siekiame, kad Lietuvos žmonės savo gimtoje žemėje gyventų
laimingai ir saugiai. Mūsų tikslas – klestinti Lietuva. Šį tikslą pasieksime kurdami
socialinę gerovę šalyje, sudarydami sąlygas augti žmogaus pajamoms. Puoselėsime
tradicines vertybes ir plėsime paslaugų šeimai spektrą, didinsime jaunų šeimų
kūrimosi regione galimybes. Ugdysime sveiką gyvenseną, užtikrinsime sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, rūpinsimės, jog mažėtų alkoholio ir
narkotikų vartojimas. Toliau skaidrinsime farmacijos sektorių, kad Lietuvos vartotojai
galėtų įsigyti vaistų mažiausiomis kainomis.
Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą regionuose, išlaikant ir gerinant
socialinių, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugų kokybę bei plečiant prieinamumą,
remsime savivaldos savarankiškumą. Tęsime švietimo reformą ir investuosime į
mokslo plėtrą. Vykdysime savo įsipareigojimus skaidrinti valstybės valdymą ir
mažinsime biurokratinę naštą.
Formuosime abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su valstybėmis
kaimynėmis. Skatinsime lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio rinkose.
Mūsų programa: www.lvzs.lt
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Skirmantas
Tumelis
Laisvės partijos
kandidatas į LR Seimą

Kiekvienas renkamas kandidatas duoda rinkėjams įvairių pažadų. Kai kurie žada
atlyginimus, didesnius už vidutinius, kiti – kad visus įdarbins, treti – dar ką nors, ką
nori girdėti žmonės.
Aš pažadėsiu tai, ką galiu pažadėti – dirbti taip, kad valdžia taptų prasminga, kad
jos darbas būtų naudingas ir efektyvus.
Valdžia turi naudoti IT efektyviai.
Naudosiuosi rodikliais ir matuosiu savo padarytą darbą skaičiais.
Užtikrinsiu, kad reguliavimas būtų prevencinis, o ne represinis.
Valdžia turi būti atsakinga ir atskaitinga. Kai jos darbas būtų vertinamas skaičiais
ir faktais iš patikimų atvirų duomenų.
Stiprinsiu ryšį tarp mokslo ir verslo visuomenės. Žmonės turi mokytis to, ko
reikia.
Esu prieš visuotinį balsavimą Internetu, jei balsavimas turi būti anoniminis.
Balsavimo dilema, kur norima užtikrinti, kad rinkėjai būtų identiﬁkuojami ir tuo pačiu
balsuotų anonimiškai, nėra išsprendžiama.
Daugiau rasite čia: www.skirmantas-tumelis.lt/programa ir čia:
www.laisvespartija.lt/programa-2020
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Valerijus
Vencius
Save išsikėlęs
kandidatas į LR Seimą

Lietuva visų pirma yra joje gyvenantys žmonės. Žmonės pavargo nuo nesibaigiančių reformų, priimamų sprendimų kaitos. Nuolatinės permainos didina abejones
dėl Lietuvos ateities. Dėl to dalis piliečių palieka Tėvynę, o investuotojai vengia kurti
verslus Lietuvoje.
Valstybei reikalingas efektyvus valdymas. Gebėjimas valdyti valstybės turtą ir
procesus reikšmingai prisideda prie žmonių gerovės. Sėkminga valstybė bus tik tada,
kai problemos bus sprendžiamos atsakingai, racionaliai ir greitai. Kai valstybės politikai
dažniau pagalvos apie moralią politiką, o ne asmeninius interesus.
Nors nepakeisiu visų politikų mąstymo, jų asmeninių vertybių, tačiau asmeniniu
pavyzdžiu darysiu viską, kad būtų:
• daugiau teisingumo;
• daugiau socialinės lygybės;
• daugiau skaidrumo;
• daugiau atsakomybės;
• daugiau pagarbos visiems Lietuvos piliečiams.
Turiu didelę politikos, ﬁnansų ir žmogiškųjų išteklių valdymo patirtį.
Daugiau dėmesio skirsiu sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo sistemų veikimo
aplinkai gerinti.
Mano programa – tai moralios politikos stiprinimo, valdymo efektyvumo, piliečių
interesų programa.
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Raimundas
Žiūkas
Krikščionių sąjungos
kandidatas į LR Seimą

Ateinu kurti atsakingą valstybę, kurioje reikia daug ką grąžinti ir atnaujinti Kristuje.
Darysiu viską, kad mūsų visuomenė būtų išvalyta nuo liberalios kairiosios ideologijos,
korupcijos bei politinio avantiūrizmo, mirties kultūros.
Darysiu viską, kad švietimo sistemoje atsirastų šeimos kūrimo, gyvenimo šeimoje,
vaikų auklėjimo ir pagarbos tėvams, bei seneliams mokymo programa. Visapusiškai
kovosiu už krikščioniškomis vertybėmis pagrįstą šeimą, saugosiu ją nuo „juvenalinės“
justicijos fašizmo. Skatinsiu šeimų kūrimo skatinimo programas.
Žmogaus prigimtis negali būti pakeista ideologiniais liberaliais, kairiaisiais, siekiais –
paneigiančiais gamtos dėsnius, bei Dievo sukurtą šeimą.
Ginsiu žmogaus teises, atsakomybe paremtą piliečių laisvę, ginsiu demokratiją,
kurios krikščioniškąja prigimtį šiandien bandoma pakeisti liberalia jos atmaina.
Įgyvendinsiu priemones, didinančias ekonominį augimą šalyje, naujų darbo vietų
kūrimą.
Didinsiu žmonių pilietinį sąmoningumą, kad tautiečiai suvoktų, jog ne valdžios
institucijose dirbantieji, o tauta yra aukščiausia valdžia – suverenas. Tai įtvirtinta
Lietuvos Respublikos konstitucijoje.
Stabdysiu mūsų šalies, bet kokį gamtos teršimą ar naikinimą vardan pelno.
Tautiečiai – turi būti mokomi ﬁnansinio raštingumo, verslumo, smulkių ūkių bei
amatų kūrimo.
Mūsų kultūra krikščioniška, europietiška, moderni. Lietuva neturi tapti šalimi, be
savo tautiškumo, patriotizmo, bei istorijos.
Tarnausiu tautai ir atstovausiu, spręsiu jos, kaip aukščiausios valdžios – suvereno,
lūkesčius bei problemas.
„Krikščionių sąjungos“ partijos narys
Raimundas Žiūkas
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Kandidatų sąrašas gali pasikeisti Vyriausiajai
rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Seimo
rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius
kandidatus ar patiems kandidatams atšaukus
pareiškinius dokumentus. Aktualius kandidatų sąrašus
rasite www.vrk.lt ir rinkimų dieną balsavimo patalpose.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.

Alytaus rinkimų apygardos Nr. 30
RINKIMŲ KOMISIJA
Rotušės a. 4, Alytus
el. p. alytaus30@lrvrk.lt
tel. 8 668 44030

Komisijos pirmininkė

Komisijos nariai:

Aušra STANČIKIENĖ

Dalia JEZUKEVIČIENĖ
Giedrė LAZAREVIČĖ

Komisijos pirmininkės pavaduotojas

Renata LUKOŠEVIČIENĖ

Artūras GALAKVOŠČIUS

Egidijus MENSEVIČIUS
Darius MORAZA

Komisijos sekretorė

Gitana PRANCKIENĖ

Nijolė VAGNORIENĖ

Algirdas RADKEVIČIUS
Lina RANDIENĖ
Solveiga TRUNCIENĖ
Rasa VYTURIENĖ

15

Alytaus rinkimų apygardos Nr. 30
RINKIMŲ APY LINKĖS
Amatų rinkimų apylinkė Nr. 1

S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Alytus
1-asis tak., 2-asis tak., A. Baranausko g., A. Matučio g., A. Žmuidzinavičiaus g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 13C; poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 16; Alyvų tak.
neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 13A; poriniai numeriai nuo Nr. 10 iki Nr. 10; Birutės g.
neporiniai numeriai nuo Nr. 5 iki Nr. 7; Dzūkų g., J. Basanavičiaus g., J. Tumo-Vaižganto
g., Kranto g., Kurorto g., Lelijų g., M. K. Čiurlionio g., Maironio g. neporiniai numeriai
nuo Nr. 5 iki Nr. 17; poriniai numeriai nuo Nr. 10 iki Nr. 34; Nemuno g., Pliažo g., Pušyno g., Rotušės a. Nr. 13, numeriai nuo Nr. 11 iki Nr. 12A, S. Dariaus ir S. Girėno g.
neporiniai numeriai nuo Nr. 15 iki Nr. 29; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 13; poriniai numeriai nuo Nr. 6 iki Nr. 6; nuo Nr. 8 iki Nr. 12A; Savanorių g., Sporto g., Šilelio
g. poriniai numeriai nuo Nr. 2A iki Nr. 30; neporiniai numeriai nuo Nr. 21 iki Nr. 25;
neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 19B; Šilo g., Tilto g., Užuovėjos g., V. Krėvės g.,
V. Kudirkos g., Žemaitės g.

A. Ramanausko-Vanago rinkimų apylinkė Nr. 2
Birutės g. 26, Alytus

A. Žmuidzinavičiaus g. Nr. 2; Alyvų g., Apynių g., Artūro Sakalausko g. Nr. 102, Aušros
g., Ąžuolų g., Bijūnų g., Birutės g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 52; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 3A; neporiniai numeriai nuo Nr. 9 iki Nr. 17; Gardino g., Geležinkelio g., Maironio g. poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 8; Margio g., Pažangos g., Pulko
g. poriniai numeriai nuo Nr. 14 iki Nr. 100; nuo Nr. 4 iki Nr. 12; neporiniai numeriai nuo
Nr. 1 iki Nr. 45; neporiniai numeriai nuo Nr. 47 iki Nr. 51A; Rato g., Rugių g., Rūtų g.
poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 2B; nuo Nr. 4 iki Nr. 34; neporiniai numeriai nuo Nr. 1
iki Nr. 65; Suvalkų g., Šarūno g., Šviesos g., Tulpių g., Vyšnių g., Vytauto g., Žalgirio g.

Centro rinkimų apylinkė Nr. 3
Rotušės a. 2, Alytus

Alyvų tak. poriniai numeriai nuo Nr. 12 iki Nr. 22; nuo Nr. 2 iki Nr. 8; Aukštoji g., Aviečių
g., Bažnyčios g., Gilių g., Jotvingių g., Jotvingių g. 8, Kauno g., Liepų g., Ligoninės g.,
Medelyno g., Mėtų g., Pulko g. Nr. 12A; Rotušės a. numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 10A, Nr.
12B, numeriai nuo Nr. 14 iki Nr. 16, Rotušės a. 4, S. Dariaus ir S. Girėno g. poriniai numeriai nuo Nr. 6A iki Nr. 6B; nuo Nr. 2 iki Nr. 4A; neporiniai numeriai nuo Nr. 13A iki Nr.
13A; Seirijų g., Senoji g., Simno g., Skardžio g., Smėlio g., Sodų g., Stasio Taškūno g.,
Šilelio g. Nr. 19C; Tvirtovės g. numeriai nuo Nr. 34 iki Nr. 38, Ugniagesių g., Upelio g.,
Užuolankos g., Vakaro g., Vandens tak., Varnėnų g., Vilniaus g., Žalioji g.
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A. Matučio rinkimų apylinkė Nr. 4
Daugų g. 5A, Alytus

Alovės g., Artūro Sakalausko g. numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 100, Daugų g., Gamyklos g.,
Lazdijų g., Liškiavos g., Perlojos g., Pulko g. Nr. 45A; neporiniai numeriai nuo Nr. 75 iki
Nr. 77; Raižių g., Rotušės a. 4, Seinų g., Ulonų g. poriniai numeriai nuo Nr. 6 iki Nr. 54;
neporiniai numeriai nuo Nr. 31A iki Nr. 79; Varėnos g.

Santaikos rinkimų apylinkė Nr. 5
Kaštonų g. 3, Alytus

Birštono g., Dainavos g., Draustinio g., Eiguvos g., Girininkų g., Lazdynų g., Likiškėlių g. Nr. 104D; Miško g., Pulko g. neporiniai numeriai nuo Nr. 53 iki Nr. 73; poriniai
numeriai nuo Nr. 102 iki Nr. 400; Radžiūnų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo;
Santaikos g. poriniai numeriai nuo Nr. 46 iki Nr. 60; nuo Nr. 2 iki Nr. 34A; neporiniai
numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 73; nuo Nr. 34C iki Nr. 42A; Serbentų g., Skalvos g., Sūduvos
g., Ulonų g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 4A; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr.
31; Vidzgirio g.

Dzūkijos rinkimų apylinkė Nr. 7
Tvirtovės g. 7C, Alytus

Tvirtovės g. numeriai nuo Nr. 1A iki Nr. 32, numeriai nuo Nr. 40 iki Nr. 42, Žiburio g.

Naujoji rinkimų apylinkė Nr. 8
Tvirtovės g. 3, Alytus

Naujoji g. poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 42.

Statybininkų rinkimų apylinkė Nr. 9
Vilties g. 34, Alytus
Vingio g.

Vilties rinkimų apylinkė Nr. 10
Vilties g. 12, Alytus
Vilties g.

Sporto rinkimų apylinkė Nr. 11
Naujoji g. 52, Alytus

J. Matulaičio g. Nr. 18; Lauko g. Nr. 4A; Naujoji g. poriniai numeriai nuo Nr. 48 iki Nr.
90; Parko g., Raudonkalnio g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki galo; Žuvinto g. poriniai
numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 22; neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 9.
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Putinų rinkimų apylinkė Nr. 12
Šaltinių g. 1, Alytus

A. Jonyno g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 17; Šaltinių g., Žuvinto g. Nr. 13.

Ūdrijos rinkimų apylinkė Nr. 14
Naujoji g. 64, Alytus

Kalniškės g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Miklusėnų g. numeriai nuo Nr. 1 iki
Nr. 18, Naujoji g. neporiniai numeriai nuo Nr. 7 iki Nr. 15; Ūdrijos g. numeriai nuo Nr. 1
iki Nr. 4, numeriai nuo Nr. 6 iki Nr. 6A, numeriai nuo Nr. 8 iki Nr. 31A.

Vidzgirio rinkimų apylinkė Nr. 18
Kaštonų g. 3, Alytus

Jaunimo g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 15; poriniai numeriai nuo Nr. 20 iki
Nr. 24A; Kaštonų g., Likiškėlių g. poriniai numeriai nuo Nr. 76 iki Nr. 98; Statybininkų g.
Nr. 39; Topolių g. Nr. 16.

Jotvingių rinkimų apylinkė Nr. 19
Topolių g. 20, Alytus

Jaunimo g. poriniai numeriai nuo Nr. 26 iki Nr. 78; neporiniai numeriai nuo Nr. 17 iki Nr.
75; Kernavės g., Likiškėlių g. poriniai numeriai nuo Nr. 102 iki Nr. 104A; nuo Nr. 104E
iki Nr. 116; Santaikos g. Nr. 34B; Statybininkų g. Nr. 79; Sudvajų g. neporiniai numeriai
nuo Nr. 5 iki Nr. 13.

Topolių rinkimų apylinkė Nr. 20
Topolių g. 19A, Alytus

Kepyklos g., Naujoji g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 5D; poriniai numeriai nuo Nr.
2 iki Nr. 2G; Rūtų g. Nr. 2C; Sudvajų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 21 iki Nr. 71; poriniai
numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 34; Topolių g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 21A; poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 14; nuo Nr. 20 iki Nr. 20A; Tvirtovės g. Nr. 1.

Volungės rinkimų apylinkė Nr. 21
Volungės g. 2, Alytus

Jazminų g. poriniai numeriai nuo Nr. 12 iki Nr. 52; Statybininkų g. poriniai numeriai nuo
Nr. 4 iki Nr. 48; Volungės g.

Jaunimo rinkimų apylinkė Nr. 22
Jaunimo g. 3, Alytus

Jaunimo g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 18; Statybininkų g. neporiniai numeriai
nuo Nr. 41 iki Nr. 61; neporiniai numeriai nuo Nr. 5 iki Nr. 37.
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Jurgiškių rinkimų apylinkė Nr. 23
Likiškėlių g. 12, Alytus

Amatų g., Aukštakalnio g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 26; nuo Nr. 30 iki Nr. 34;
neporiniai numeriai nuo Nr. 7 iki Nr. 7A; Bitininkų g., Girakalnio g., Jurgiškių g. poriniai
numeriai nuo Nr. 10 iki Nr. 38; neporiniai numeriai nuo Nr. 35 iki Nr. 67; Kalvių g.,
Kibirkšties g. Nr. 7; Kurpių g., Malūnininkų g., Medkirčių g., Obelytės g., Puodžių g.,
Santaikos g. Nr. 44; Smilgų g., Snaigių g., Statybininkų g. neporiniai numeriai nuo Nr.
121 iki Nr. 131; poriniai numeriai nuo Nr. 58 iki Nr. 68A; nuo Nr. 80 iki Nr. 106D; Stiklių g.,
Sūkurio g. poriniai numeriai nuo Nr. 16 iki Nr. 30; neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr.
9; Šienpjovių g., Turistų g., Vaivos g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Viesulo g.,
Zaidų g., Žemdirbių g., Žiedo g., Žirgupio g. numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 13.

Likiškėlių rinkimų apylinkė Nr. 24
Likiškėlių g. 12, Alytus

J. Matulaičio g. Nr. 3; poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 4; Jazminų g. poriniai numeriai
nuo Nr. 4 iki Nr. 8; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 3; Jurgiškių g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 33; poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 6; Kovo 11-osios g., Likiškėlių g.
poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 74; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 95; Pabalių g.,
Poilsio g., Punsko g. poriniai numeriai nuo Nr. 2I iki Nr. 8; neporiniai numeriai nuo Nr.
1 iki Nr. 51C; Raudonkalnio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Statybininkų g.
poriniai numeriai nuo Nr. 76 iki Nr. 78; nuo Nr. 52 iki Nr. 56A; neporiniai numeriai nuo
Nr. 87A iki Nr. 109; neporiniai numeriai nuo Nr. 63 iki Nr. 77; Stoties g. poriniai numeriai
nuo Nr. 2 iki Nr. 6; Ūdrijos g. Nr. 7, Nr. 5, Nr. 37B.

Spaudai parengė Alytaus apygardos Nr. 30 rinkimų komisija
Maketavo: UAB „Diza“
Tiražas: 11800 egz.
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